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Curso

Operador de bastão tonfa em contexto de 
escolta e acompanhamento de 
adolescentes em cumprimento de medida 
de internação

Carlos Augusto de Carvalho Júnior 

Igor de Oliveira Lopes

 

Pontos a serem abordados

1. Identidade e Propósito;

2. Mentalidade do Operador;

3. Não deixaremos que seja em vão;

4. Uso Diferenciado da Força;

5. Aspectos Legais;

6. Aspectos Técnicos. 
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Identidade e Propósito

 Quem é você?

Pessoalmente

Profissionalmente

 Quem devemos ser?

 Qual é a sua função profissional?

 Qual é o papel do agente socioeducativo?

 Como você se enxerga no dia a dia de trabalho?

 Você se sente pessoalmente realizado com a sua função profissional? Como você
se porta diante disso?

 Como você avaliaria, profissionalmente, a sua atual entrega de resultados?

 

Identidade
Lei nº 5.351/14, requisitos de investidura nos cargos 
da carreira Socioeducativa:
• Artigo 3º, II – Agente Socioeducativo: diploma de curso superior;
• Art. 4º O concurso público a que se refere o art. 3º é realizado por meio

de provas ou provas e títulos podendo, conforme o cargo e a
especialidade, ser acrescido de uma ou mais das seguintes etapas:
 I – teste de avaliação psicológica compatível com as atribuições do

cargo, no qual o candidato é considerado apto ou inapto;
 II – teste de capacidade física compatível com as atribuições do

cargo, no qual o candidato é considerado apto ou inapto;
 III – investigação social, de caráter eliminatório;
 IV – curso de formação, eliminatório e classificatório. 

§ 3º Para o preenchimento de vagas do cargo de AGENTE
SOCIOEDUCATIVO são obrigatórias todas as etapas constantes
no caput e em seus incisos.

 



3 
 

 

Identidade
LEI Nº 5.351/14, Art. 9º SÃO ATRIBUIÇÕES GERAIS DO 
AGENTE SOCIOEDUCATIVO:

• I - executar atividades relacionadas a guarda, vigilância,
acompanhamento e segurança dos adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas previstas na Lei federal nº 8.069, de 1990, e
na Lei federal nº 12.594, de 2012, sob regime de privação de liberdade
ou restrição de direitos;

• II – executar outras atividades da mesma natureza e nível de
complexidade determinadas em legislação específica, observadas as
peculiaridades do cargo.

 

Identidade
Estatuto da Criança e do Adolescente

 Art. 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos
internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e
segurança.

1. Há previsão de uma segurança especializada no sistema
socioeducativo.

2. Quais seriam as condições adequadas de segurança?

3. Qual é a atual capacidade de promoção da segurança dos agentes
socioeducativos atualmente?

4. Qual é a atual capacidade do Estado, através de seus agentes
especializados, de manter a superioridade de força nas Unidades
Socioeducativas?
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Identidade do Operador

SEGURANÇA

 

Identidade do Operador

SEGURANÇA + PSICOLOGIA + PEDAGOGIA + ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Propósito
Lei 12594/12 - SINASE

• Art. 1°, § 2º Entendem-se por medidas socioeducativas as previstas
no art. 112 da Lei n° 8.069/90, as quais têm por objetivos:
 I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências

lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua
reparação;

 II - a integração social do adolescente e a garantia de seus
direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu
plano individual de atendimento; e

 III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as
disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de
liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos
em lei.

 

Propósito

• Como você descreveria nossa missão?

 Promover um ambiente seguro, saudável e equilibrado, próprio para
a realização de atividades educacionais, culturais e
profissionalizantes que contribuam para a reintegração do interno à
sociedade em condições de viver como um cidadão e abandonar a
delinquência. Dessa forma, gerando impacto direto na segurança
pública e na promoção da paz social.

Identidade + Propósito
• Você é um agente público estatal, dotado de autoridade e

responsabilidades, seu trabalho gerará frutos para a sociedade. Quais
serão eles?
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Mentalidade do Operador
Ciclo de Boyd – O.O.D.A. LOOP

• OBSERVAR: Consciência Situacional, Código de Cores. Estado de “alerta
relaxado”.

 

Mentalidade do Operador
Ciclo de Boyd – O.O.D.A. LOOP

• ORIENTAR: Tenha modelos mentais preparados, mapas claros da
melhor maneira de agir em cada possível situação. Use seus filtros, tais
como experiência e tradição cultural para analisar e sintetizar os
planos. Eles o ajudarão a agir com maior eficácia diante de situações
inesperadas.

• DECIDIR: Tomada de decisão rápida, considerando entre os seus
modelos mentais a hipótese que melhor se adequa à situação.

• AGIR: Implementação da decisão. É como descobrimos se nossos
modelos mentais estão corretos. Analise os resultados e atualize seus
sistemas de ação.
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Mentalidade do Operador
Ciclo de Boyd – O.O.D.A. LOOP

• NOSSA PRINCIPAL HABILIDADE: A capacidade de lermos
corretamente a realidade e de nos portarmos de maneira apropriada a
ela, adequando condutas e protocolos, de modo a evitar situações
críticas antes mesmo que ocorram. Ações preventivas evitam conflitos e
são nosso foco. Quando precisamos usar a força, já podemos admitir
que, de alguma maneira, falhamos em certo ponto do nosso trabalho.
Devemos identificar os erros, desenvolver soluções e implementá-las
para que as falhas não se repitam.

 

Mentalidade do Operador
Efeitos Psicofisiológicos do Combate – Eixo 
Hipotálamo-Hipófise/ Caminhos neurológicos de 
processamento da informação

Caminho Normal/Habitual

• Situações cotidianas;

• Processamento no Córtex 
Cerebral;

• Via específica e simplificada.

Caminho Anormal

• Situações muito anormais

• Sistema Límbico e Sistema 
Nervoso Simpático

• Processamento nas Amigdalas

 



8 
 

 

Mentalidade do Operador
Reações Psicofisiológicas do Estresse em Combate

• A tomada de decisões é afetada;

• Visão de túnel;

• Perda de controle e habilidade dos músculos motores;

• Isolamento acústico;

• Perda ou diminuição da percepção de tempo e espaço;

 

Mentalidade do Operador
Como controlar melhor esses efeitos?

• MECANIZAÇÃO: Realizar o maior número possível de repetições de um
movimento para que se torne “natural”. Relaciona-se com a memória
motora, já realizei tantas vezes que se torna “automático”.

• HABITUAÇÃO: Acostumar-se com determinada situação, nosso corpo
reage de maneira diferente quando já passamos por aquilo. Pelo contato
continuado uma situação atípica, anormal, vai se tornando comum e
conhecida, fazendo com que os caminhos neurológicos de resposta
também se adaptem.

• RACIONALIZAÇÃO: Interpretação, análise e processamento de
informações, que podem acontecer antes ou após uma determinada
situação nova e desconhecida (briefing/ debriefing). A situação nova se
torna menos anormal. O que faria se tal situação acontecesse?
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Mentalidade do Operador
Mentalidade de Combate

• Conheça o ambiente em que você trabalha;

• Trabalhe pelo melhor, espere sempre pelo pior;

• Antecipe potenciais situações críticas, veja os perigos em tudo;

• Prepare possíveis respostas para essas situações;

• Pense em procedimentos e condutas que reduzam riscos;

• Não menospreze nada;

• Busque pelo desconforto, seu ambiente de trabalho não é qualquer um;

• Quanto antes você perceber, menos força será necessário empregar;

 

Mentalidade do Operador
LEIS DA GUERRA NA SELVA

1. Tenha iniciativa, pois não receberá ordens para todas as situações.
Tenha em vista o objetivo final;

2. Procure a surpresa por todos os modos;

3. Mantenha seu corpo, armamento e equipamento em boas condições;

4. Aprenda a suportar o desconforto e a fadiga sem queixar-se e seja
moderado em suas necessidades;

5. Pense e aja como caçador, não como caça;

6. Combata sempre com inteligência e seja o mais ardiloso;
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Mentalidade do Operador
Mandamentos das Operações Especiais

1. Agressividade Controlada;

2. Controle Emocional;

3. Disciplina Consciente;

4. Espírito de Corpo;

5. Flexibilidade;

6. Honestidade;

7. Iniciativa;

8. Lealdade;

9. Liderança;

10. Perseverança;

11. Versatilidade.

 

Mentalidade do Operador
VALORES DO GRUPO DE AÇÕES OPERACIONAIS

• DISCIPLINA;

• ESPÍRITO DE CORPO;

• EXCELÊNCIA OPERACIONAL;

• HONRA;

• INICIATIVA;

• INTEGRIDADE;

• LEALDADE;

• LIDERANÇA;

• PROFISSIONALISMO;

• VERSATILIDADE.
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Não deixaremos que tenha sido em vão!
Você sabe quem são essas pessoas?

• FRANCISCO CARLOS CALIXTO*

• ARNALDO CAMPOS GARCIA*

• IGOR DE OLIVEIRA QUEIROZ (DF)

• THIAGO COSTA (RJ – 2022)

• WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA (ES – 2020)

• THIAGO CORREA DE SOUZA (RJ – 2022)

• EDSON FERNANDES DA MOTA* (PB - 2012/escolta)

• MARCELO TADEU OLIVEIRA (SP – 2015)

 

Não deixaremos que tenha sido em vão!
FRANCISCO CARLOS CALIXTO

• 51 anos (04/10/1965);

• Fuga de 18 internos em 4 de Outubro de
2016 na Fundação Casa de Marília-SP;

• Visita de grupo religioso, 5 agentes e 3
voluntários reféns;

• 51 anos (04/10/1965);

• 15 anos de serviço;

• Filho, Pai, Marido, Avô.

• https://g1.globo.com/sp/bauru-
marilia/noticia/2021/10/05/quatro-
acusados-de-morte-de-agente-durante-
rebeliao-na-fundacao-casa-sao-julgados-
em-marilia.ghtml

EM MEMÓRIA DE UM HEROI!
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Não deixaremos que tenha sido em vão!
ARNALDO CAMPOS GARCIA

• 63 anos, casado, dois filhos;

• 22 anos de serviço;

• Rebelião na Fundação Casa-SP, unidade no
Complexo Raposo Tavares;

• 21/03/2022;

• Chutes, socos, cusparadas;

• "Eu gostaria que, infelizmente, o que
aconteceu com meu marido, não voltasse a
acontecer mais com nenhum agente. Que o
Estado olhasse para a Fundação Casa,
melhorasse o efetivo, melhorasse a
segurança dos trabalhadores e que as
esposas não sofressem o que eu estou
sofrendo agora", disse para a Folha a
mulher de Garcia, a enfermeira Angela do
Nascimento Garcia, 55.Leia mais em:
https://www.diariodolitoral.com.br/brasil/morre-funcionario-da-fundacao-casa-espancado-por-internos/156255/

EM MEMÓRIA DE UM HEROI!

 

Uso Diferenciado da Força
Modelo Fletc
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Uso Diferenciado da Força
Modelo Fletc – Presença 

 

Aspectos legais

• Princípio da Legalidade;

• Princípios do Uso da Força;

• Convenções Internacionais;

• Legislação Nacional;

• Normas Internas da SEJUS-DF;
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Aspectos Legais
Princípio da Legalidade

• Ao agente público somente é dado fazer aquilo que a lei autorize, de 
forma prévia e expressa. 

• Hely Lopes Meirelles ensina que: “Na Administração Pública não há
liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é
lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é
permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa
“poder fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer
assim”.

 

Aspectos Legais
Princípios do uso da força

• Proporcionalidade: A força aplicada deve ser proporcional, compatível
à agressão ilegal, ou risco ilegal provocados. O que passa disso pode ser
considerado abuso.

• Conveniência: Avaliação sobre se a intervenção de segurança, naquele
momento e local, geraria mais benefícios do que riscos, ainda que a
ação seja legal e proporcional.

• Necessidade: determinado nível de força só pode ser empregado
quando níveis de menor intensidade não forem suficientes para atingir
os objetivos legais pretendidos.

• Legalidade: Os agentes de segurança só poderão usar a força para a
consecução de um objetivo legal e nos estritos limites da lei.

• Moderação: O emprego da força pelos agentes de segurança deve,
sempre que possível, além de proporcional, ser moderado, visando
sempre reduzir o emprego da força.
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Aspectos legais
Convenções Internacionais

• Código de conduta para os funcionários responsáveis pela
aplicação da lei:

• Art. 2° No cumprimento do seu dever, os funcionários responsáveis
pela aplicação da lei devem respeitar e proteger a dignidade
humana, manter e apoiar os direitos fundamentais de todas as
pessoas.

• Art. 3° Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem
empregar a força quando tal se afigure estritamente necessário e na
medida exigida para o cumprimento do seu dever.

• Art. 5° Nenhum funcionário responsável pela aplicação da lei pode
infligir, instigar ou tolerar qualquer ato de tortura ou qualquer outra
pena ou tratamento cruel, desumano ou degradante..

 

Aspectos Legais
Convenções Internacionais

• Princípios básicos sobre a utilização da força e de armas de
fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei

 Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei deverão, no
exercício das suas funções, recorrer tanto quanto possível a
meios não violentos antes da utilização da força ou de armas de
fogo. Só poderão utilizar a força ou armas de fogo se os outros
meios se revelarem ineficazes ou não pareçam, de forma alguma,
capazes de permitir alcançar o resultado pretendido.
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Aspectos legais
Convenções Internacionais

• 1985 – Regras de Pequim;

• 1989 – Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças;

• 1990 – Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos
Jovens Privados de Liberdade.
 Somente em casos excepcionais se poderá usar a força ou

instrumentos de coerção, quando todos os demais meios de controle
tenham esgotado e fracassado, e apenas pela forma expressamente
autorizada e descrita por uma lei ou regulamento.

 Esses instrumentos não deverão causar lesão, dor, humilhação, nem
degradação, e deverão ser usados de forma restrita e pelo menor
período de tempo possível.

 

Aspectos legais
Legislação Nacional

• LEI 13.060/2014

 Art. 1° Esta Lei disciplina o uso dos instrumentos de menor
potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em todo o
território nacional.

 Art. 3° Os cursos de formação e capacitação dos agentes de
segurança pública deverão incluir conteúdo programático que os
habilite ao uso dos instrumentos não letais.

 Art. 4° Para os efeitos desta Lei, consideram-se instrumentos de
menor potencial ofensivo aqueles projetados especificamente para,
com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes,
conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas

 Art. 5° O poder público tem o dever de fornecer a todo agente de
segurança pública instrumentos de menor potencial ofensivo para o
uso racional da força.
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Aspectos Legais
Legislação Nacional

• Estatuto da Criança e do Adolescente
 Art. 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos

internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e
segurança.

• Resolução n° 119/2006 – CONANDA
 6.3.8 – Eixo Segurança

6.3.8.1 – Comum a todas as medidas
1) Estruturar e organizar as ações do cotidiano socioeducativo e

investir nas medidas de prevenção das situações-limite (brigas,
quebradeiras, motins, fugas, invasões, incêndios, agressões e outras
ocorrências desse tipo) compõe o conjunto de ações fundamentais do
núcleo de intervenção estratégica da segurança preventiva;

 

Aspectos Legais
Legislação Nacional
• Resolução n° 119/2006 – CONANDA

 6.3.8 – Eixo Segurança

6) Oferecer periodicamente, no máximo a cada três meses, treinamentos
práticos de segurança, combate a incêndio e a prestação de atendimento de
primeiros socorros para todos os profissionais do atendimento
socioeducativo, bem como equipar a entidade de atendimento de todo
material necessário para essas intervenções quando necessárias;

 6.3.8.2 – Específico para Unidade de Internação Provisória, Semiliberdade 
e Internação 

6) Constar no regimento interno às medidas de contenção e segurança 
adotadas pela entidade de atendimento socioeducativo e, sobretudo ser de 
conhecimento de todos, devendo todos os profissionais ser preparados para 
o seu cumprimento com eficácia;
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Aspectos Legais
Normativas Internas da SEJUS-DF

• Procedimentos de Segurança Socioeducativa; (Portaria n°
160/2016)
 Art. 144. O uso protetivo da força dentro da Unidade deverá

obedecer os seguintes critérios:
I. a necessidade da ação mediante risco a integridade física;
II. ocorrerá quando outros meios forem ineficazes para atingir o

objetivo desejado;
III. deverá ser empregado proporcionalmente à resistência oferecida;
IV. usar restritivamente e apenas durante o período estritamente

necessário;
V. não causar humilhação ou degradação.

 

Aspectos Legais
Normativas Internas da SEJUS-DF

• Procedimentos de Segurança Socioeducativa; (Portaria n°
160/2016)
 Art. 145. Os servidores da Unidade deverão tomar as seguintes

providências:

I. esgotar todas as possibilidades de diálogo;

II. fazer uso protetivo da força estritamente necessária;

III. informar as Chefias Imediatas quanto ao incidente.
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Aspectos Legais
Normativas Internas da SEJUS-DF

• Procedimentos de Segurança Socioeducativa; (Portaria n°
160/2016)
 Art. 146. Constituem equipamentos de segurança, além de outros

passíveis de deliberação e normatização por parte do Órgão Gestor
do Sistema Socioeducativo:

I. Coletes antiperfurantes;
II. TONFA; (uso condicionado a treinamento prévio e específico +
reciclagem periódica)
III. escudo;
IV. algemas;
V. equipamento de prevenção e combate ao incêndio.
VI. spray de extratos vegetais (uso condicionado a treinamento prévio
e específico + reciclagem periódica)

 

Aspectos Legais
Normativas Internas da SEJUS-DF

• Regras de uso da tonfa - Ordem de Serviço n° 03/2019 – SUBSIS
• Art. 2° O porte será autorizado exclusivamente ao servidor do cargo

Agente Socioeducativo, Agente Social ou cargo/função correlata, que
cumprir os seguintes requisitos:
 I. ter certificado de conclusão de curso específico de operador de

bastão tonfa;
 II. reabilitar-se a cada dois anos para o manuseio do

equipamento;
 III. não ter sido considerado culpado em processo penal ou

administrativo disciplinar por agressão nos últimos cinco anos,
mediante apresentação de nada consta. Parágrafo único: O
servidor terá o porte suspenso caso não se capacite no prazo
previsto no inciso II deste artigo.
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Aspectos Legais
Normativas Internas da SEJUS-DF

• Regras de uso da tonfa - Ordem de Serviço n° 03/2019 –
SUBSIS
 Art. 3° O porte é pessoal e intransferível, ficando vedado

empréstimo ou cessão, sob qualquer pretexto.

 Art. 5° O servidor que fizer uso do equipamento fora das
determinações legais estabelecidas poderá responder na esfera
administrativa, civil e penal por seus atos.

 Art. 6° O servidor deve utilizar o bastão tonfa fornecido pelo Estado
(...)

 

Aspectos técnicos

• Origem: China x Okinawa – Japão (?);

• Lon Anderson (1971): EUA, trabalho policial;

• Bastão PR-24 ou BP-60;

 Protector Reduction

 Bastão Policial 60 cm

• Polímero, alumínio, policarbonato, madeira..
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Aspectos técnicos

1. Corpo Secundário;

2. Cabeça do Martelo;

3. Empunhadura;

4. Corpo Primário;

5. Bastão ou cassetete.

 

Aspectos técnicos

• Zona Vermelha: Alto risco, o
agente de segurança deve evitar
ou somente usar em situações de
legítima defesa. As consequências
podem ser perda da consciência,
lesões graves ou morte;

• Zona Amarela: Os danos são de
gravidade média a alta. As
consequências podem ser
hemorragias ou lesões em órgãos
da região do tronco;

• Zona Verde: região ideal para
desferir golpes.
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“Uma nação que separa a criação de seus guerreiros da
criação de seus intelectuais terá seus pensamentos
formulados por covardes e suas guerras travadas por
imbecis”.

Tuclídides (460 a.C. – 400 a.C.), General de Atenas e historiador da
Grécia Antiga, na obra História da Guerra do Peloponeso.

“Inicialmente, o samurai deve seguir o caminho das letras,
ao lado do caminho das artes marciais. Seus mandamentos
consistem em conhecer e saber apreciar ambos”.

Myamoto Musashi (1584 – 1645), lendário samurai japonês,
na obra Go Rin no Sho.

 

http://egov.df.gov.br
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